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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Analisis Keseluruhan Data  

Hasil analisis data wawancara yang telah dilakukan kepada tiga subjek 

penelitian, menunjukkan bahwa kepercayaan diri menurut subjek 1 adalah 

menguasai suatu bidang dan dilaksanakan secara profesional. Subjek merasa 

percaya dengan diri sendiri. Belajar dan pengalaman akan membuat semakin 

percaya diri. Cara yang digunakan subjek 1 untuk berinteraksi kepada 

masyarakat dengan kepercayaan diri adalah dengan cara menguasai bidang, 

sehingga akan mudah dalam menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat.  

Menurut subjek 2 kepercayan diri berarti kemampuan untuk menyampaikan 

sesuatu dengan hati nurani. Kurangnya rasa percaya diri pernah dialami oleh 

subjek 2. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi seseorang yang lebih tinggi 

pengalaman dan ilmunya. Subjek 2 harus menyesuaikan atau beradaptasi, 

supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan sesuatu. 

Menurut subjek 3 kepercayaan diri adalah rasa kemantapan dari 

kemampuan yang dimiliki. Subjek 3 pernah tidak percaya diri. Hal ini dikarenakan 

ketika memberikan materi yang ditugaskan oleh Pak Camat dalam melakukan 

penyuluhan, subjek merasa belum siap. Cara mengembalikan rasa percaya diri 

subjek dengan mencari referensi dan materi yang ada di internet.  

Hasil analisis data wawancara tentang optimisme, menunjukkan bahwa 

subjek 1 memiliki sikap optimis. Subjek 1 pernah mengeluh dalam menghadapi 

masalah yang ada di masyarakat. Cara yang digunakan oleh subjek untuk 

meningkatkan optimisme adalah banyak berinteraksi dengan teman, belajar, 

mencari saran atau pendapat dari teman. 



65 
 

 
 
 

Sikap optimisme yang dilakukan oleh subjek 2 adalah bersikap apa adanya 

sesuai hati nurani dan semangat dalam bekerja. Selain itu, subjek juga 

mempunyai sikap disiplin dalam berangkat bekerja. Subjek tidak pernah 

mengeluh dalam melayani masyarakat, karena pekerjaanya sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Sikap optimisme dimiliki oleh subjek 3 dalam menjalankan tugas. Subjek 3 

selalu berpandangan ke depan dan selalu optimis dalam menjalaninya. Sebagai 

ASN subjek 3 pernah merasa mengeluh ketika ada acara diwaktu yang 

bersamaan, sedangkan waktunya tidak mencukupi.  

Hasil analisis data wawancara tentang objektif menunjukkan, bahwa subjek 

1 sudah melayani masyarakat secara objektif. Hal ini dilakukan karena mengikuti 

aturan yang telah dibuat sesuai dengan bidang Trantib. Subjek 1 pernah 

menerima sogokan, akan tetapi ditolak karena takut akan resiko nama baik 

tercemar dan bermasalah dengan hukum.  

Sikap objektif juga telah dilakukan oleh subjek 2 dalam melayani 

masyarakat. Jika terdapat hal yang mendesak, maka akan didahulukan sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada. Situasi dan kondisi misalnya, orang yang 

sakit, orang yang sudah tua, dan kepentingan mendesak lainnya. Sikap objektif 

yang dilakukan subjek adalah adanya ketulusan hati, niat bekerja yang dilandasi 

dengan ibadah dalam melayani masyarakat. Subjek tidak pernah menerima 

sogokan untuk memperlancar suatu urusan dalam melayani masyarakat. 

Sikap objektif juga dilakukan oleh subjek 3 sesuai dengan aturan bidang 

pekerjaannya. Jika terjadi hal yang mendesak, subjek mengamati permasalahan 

dahulu sebelum mengambil tindakan. Jika kepentingan itu demi kemanusiaan, 
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maka akan didahulukan kepentingan tersebut. Subjek 3 mengaku tidak pernah 

menerima sogokan. 

Hasil analisis data wawancara tentang tanggungjawab sebagai ASN dalam 

berinteraksi sosial menunjukkan, bahwa subjek 1 pernah melakukan kesalahan 

dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dan 

koordinasi dengan staf-staf yang lain ketika mengadakan suatu acara. Sebagai 

tindakan pertanggungjawaban, subjek dalam upacara hari pahlawan tampil 

dengan maksimal. Bentuk tanggungjawab sebagai ASN dalam berinteraksi 

dengan masyarakat, subjek berpendapat, bahwa harus profesional sesuai 

dengan tugas tupoksi pimpinan. 

Sikap bertanggungjawab yang dilakukan oleh subjek 2 adalah ketika 

melakukan kesalahan menuliskan nama. Sebagai pertangungjawaban atas 

kesalahan, maka akan direvisi dan diganti dengan nama yang benar dan 

disusulkan ke pusat. Bentuk tanggungjawab melayani masyarakat dalam 

interaksi sosial dilakukan subjek adalah dengan tulus dalam pengertian tulus 

memberikan suatu pelayanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan 

bantuan. Masyarakat akan dilayani dan dibantu, bahkan sampai pada tujuan atau 

permasalahan terselesaikan. 

Sikap bertanggungjawab yang dilakukan oleh subjek 3 adalah ketika 

melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Kesalahan yang pernah 

dilakukan ketika melakukan administrasi membuat surat, subjek melakukan 

kesalahan dan telah dikoreksi oleh Pak Camat. Sebagai pertanggungjawaban, 

subjek 3 membuat ulang surat atau memperbaikinya. 

Hasil analisis data wawancara tentang sikap rasional dan realistis sebagai 

ASN dalam berinteraksi sosial menunjukkan, bahwa subjek 1 pernah mengalami 
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pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berkenaan dengan kegiatan 

keamanan, perizinan, perizinan ternak. Akan tetapi, hal ini lebih pada permintaan 

saran, bukan sebagai pengaduan. Cara yang digunakan subjek dalam mengatasi 

permasalahan dengan melakukan pembinaan kepada Linmas Hansip yang 

nantinya akan diteruskan kepada warga masyarakat masing-masing desa. Selain 

itu, pendekatan kepada tokoh masyarakat juga dilakukan dengan bantuan teman 

staf bidang lainnya. 

Sikap rasional dan realistis subjek 2 sebagai ASN dalam berinteraksi 

sosial, menunjukkan bahwa subjek 2 pernah mendapatkan pengaduan dari 

masyarakat dalam hal perizinan yang terlalu lama. Menangani permasalahan 

tersebut, subjek melakukan pengecekan secara online sampai sejauh mana 

berkas perizinannya. Selain itu, permasalahan terjadi ketika pembuatan KTP dan 

KK. Menanggapi permasalahan pengaduan masyarakat yang datang ke kantor 

Kecamatan, subjek melakukan pendekatan dengan meminta kontak HP supaya 

dapat dihubungi kalau sudah terselesaikan. Untuk orang yang sudah tua, subjek 

mengantarkan ke rumah. 

Sikap rasional dan realistis subjek 3 sebagai ASN dalam berinteraksi sosial 

ketika ada masyarakat yang datang hanya meminta bantuan untuk tempat 

ibadah atau bantuan untuk pembangunan masjid yang belum cair. Menanggapi 

masalah tersebut, subjek 3 melakukan kontak ke pihak Kabupaten dan 

menanyakan tentang permasalahan tersebut. Jika informasi sudah di dapatkan 

dari Kabupaten, maka subjek 3 akan memberitahukan kepada masyarakat. 

Langkah yang dilakukan subjek 3, dengan melakukan koordinasi, konsultasi ke 

atasan, diteruskan ke Sekcam, dan diteruskan kepada masyarakat.  
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Hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa subjek 

1 memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial. Subjek 2 kurang percaya 

diri ketika menghadapi seseorang yang lebih tinggi pengalaman dan ilmunya. 

Subjek 3 pernah tidak percaya diri ketika memberikan materi yang ditugaskan 

oleh Pak Camat dalam melakukan penyuluhan.  

Sikap optimis dimiliki oleh ketiga subjek penelitian dalam melaksanakan 

tugas. Sikap objektif juga dimilki oleh ketiga subjek dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan bidang masing-masing. Sikap bertanggungjawab dilakukan oleh 

ketiga subjek ketika melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan 

bertanggungjawab menyelesaikan masalah sesuai dengan bidang masing-

masing. Sikap rasional dan realistik dilakukan oleh ketiga subjek ketika mencari 

pemecahan masalah yang dapat membantu masyarakat.  

 

Kepercayaan Diri dalam Interaksi Sosial ASN 

 

 
Gambar 5.1. Diagram Hubungan Kepercayaan Diri dan Interaksi Sosial Tiga Subjek  
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5.02. Pembahasan  

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menyebutkan bahwa beberapa 

ASN yang dijadikan subjek penelitian di Kecamatan Sumowono kurang 

percayaan diri dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Melalui analisis 

wawacara yang telah dilakukan, dua dari tiga subjek ASN kurang percayaan diri 

dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat sesuai dengan bidangnya. Hal 

ini terjadi ketika subjek 2 kurang percaya diri ketika menghadapi seseorang yang 

lebih tinggi pengalaman dan ilmunya. Subjek 3 pernah tidak percaya diri ketika 

memberikan materi yang ditugaskan oleh Pak Camat dalam melakukan 

penyuluhan.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarmitia (2016) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan modal dasar yang paling utama 

dalam diri seseorang untuk mengaktualisasi diri. Kepercayaan diri merupakan 

sikap positif individu memampukan diri maupun lingkungan atau situasi yang 

dihadapi. Tanpa percaya diri individu berada di bawah bayang-bayang orang lain 

dan takut gagal. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmawati (2015) tentang hubungan antara interaksi sosial dengan 

kepercayaan diri, bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

interaksi sosial dengan kepercayaan diri.  

Sesuai dengan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa ASN di Kecamatan 

Sumowono kurang dalam mengaktualisasikan diri dengan lingkungan. ASN di 

Kecamatan Sumowono masih merasa takut melakukan kesalahan dalam 

melaksanakan tugas. Merasa kurang mampu menghadapi seseorang yang lebih 

tinggi pengalaman dan ilmunya. Berubahnya lingkungan pekerjaan ASN karena 

pindah tugas, juga akan memengaruhi kepercayaan diri.  
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Sikap optimis dimiliki oleh ASN di Kecamatan Sumowono dalam 

melaksanakan tugas. Sikap objektif juga dimilki oleh ASN dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Sikap bertanggungjawab dilakukan 

oleh ASN ketika melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan 

bertanggungjawab menyelesaikan masalah sesuai dengan bidang masing-

masing. Sikap rasional dan realistik dilakukan oleh ASN ketika mencari 

pemecahan masalah yang dapat membantu masyarakat. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Helmi (2012) yang menyatakan 

bahwa ASN dalam melaksanakan kewajiban melayani masyarakat secara 

profesional membutuhkan kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial kepada 

masyarakat tersebut. Manajemen ASN diarahkan untuk menjamin 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan 

berhasil-guna. Dibutuhkan ASN yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan 

adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang 

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kepercayaan diri ASN akan 

memengaruhi kualitas interaksi sosial kepada masyarakat. 

Hasil observasi kepercayaan diri kepada ketiga subjek penelitian 

menunjukkan bahwa subjek 1 ketika wawancara berlangsung terlihat secara fisik 

sehat jasmani, berpenampilan bersih dan memakai minyak wangi. Subjek 1 

berpakaian rapi dengan memasukkan baju ke dalam celana dan memakai ikat 

pinggang serta sepatu yang disemir. Subjek 2 terlihat secara fisik sehat jasmani, 

berpenampilan bersih, tetapi berpakaian yang sudah kusut. Subjek 2 berpakaian 

kurang rapi dengan tidak memasukkan baju ke dalam celana dan tidak memakai 

ikat pinggang serta memakai sepatu yang tidak disemir. Subjek 3 terlihat secara 

fisik sehat jasmani, berpenampilan bersih yang terlihat dari rambut yang disisir 
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dan jari kuku yang bersih. Subjek 3 berpakaian rapi dengan memasukkan baju 

ke dalam celana dan memakai ikat pinggang. 

Ekspresi yang ditunjukkan subjek 1 terlihat memerhatikan pewawancara 

dengan baik, menjawab pertanyaan dengan serius. Ekspresi yang ditunjukkan 

subjek 2 terlihat memerhatikan pewawancara dengan baik, menjawab 

pertanyaan dengan serius. Ekspresi yang ditunjukkan subjek 3 terlihat 

memerhatikan pewawancara dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan 

serius. 

Bahasa tubuh subjek 1 ketika wawancara baik dan sopan yang ditunjukkan 

dengan cara duduk yang baik, terlihat tenang dalam menjawab pertanyaan 

dengan tidak terlalu banyak menggerakkan tangan dan kaki, tidak menggaruk-

garuk kepala ketika menjawab pertanyaan. Bahasa tubuh subjek 2 baik dan 

sopan yang ditunjukkan dengan cara duduk yang baik, terlihat tenang dalam 

menjawab pertanyaan dengan tidak terlalu banyak menggerakkan tangan dan 

kaki, tidak terlihat menggaruk-garuk kepala ketika mendapatkan pertanyaan. 

Bahasa tubuh subjek 3 ketika wawancara baik dan sopan yang ditunjukkan 

dengan cara duduk yang baik, terlihat tidak tenang dalam menjawab pertanyaan 

dengan banyak menggerakkan tangan dan kaki. Subjek 3 juga terlihat 

menggaruk-garuk kepala ketika mendapatkan pertanyaan. 

Subjek 1 menggunakan intonasi suara yang sedang dan terdengar jelas. 

Pada kata tertentu subjek 1 menggunakan intonasi tinggi untuk mempertegas 

maksud kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 1 tegas dalam 

menjawab pertanyaan. Subjek 2 menggunakan intonasi suara yang sedang dan 

terdengar jelas. Akan tetapi, subjek 2 dalam menjawab pertanyaan tidak 

menggunakan intonasi tinggi untuk mempertegas maksud kata tersebut. Hal ini 
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menunjukkan bahwa subjek 2 merasa kurang yakin dalam menjawab 

pertanyaan. Subjek 3 menggunakan intonasi suara yang rendah dan hampir 

tidak terdengar jelas. Subjek 3 dalam menjawab pertanyaan tidak menggunakan 

intonasi tinggi untuk mempertegas maksud kata tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa subjek 3 merasa kurang yakin dalam menjawab pertanyaan. 

Ketika menjawab pertanyaan, subjek 1 terlihat sangat cepat dalam 

menjawab pertanyaan. Akan tetapi, masih terdengar jelas dan tidak terburu-buru. 

Subjek 1 dalam menjawab pertanyaan tidak terlihat seperti sedang berpikir. Hal 

ini menunjukkan bahwa subjek 1 mempunyai kepercayaan diri dalam menjawab 

pertanyaan. Ketika wawancara, subjek 2 tidak cepat dalam menjawab 

pertanyaan dan suaranya terdengar pelan. Subjek 2 sangat lambat dalam 

menjawab pertanyaan dan terkesan berpikir keras dalam menjawab pertanyaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek 2 mempunyai kepercayaan diri yang kurang 

dalam menjawab pertanyaan. Ketika wawancara, subjek 3 lambat dalam 

menjawab pertanyaan dan suaranya terdengar pelan. Subjek 3 sangat lambat 

dalam menjawab pertanyaan dan terkesan berpikir keras dalam menjawab 

pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek 3 mempunyai kepercayaan diri 

yang kurang dalam menjawab pertanyaan. 

 

5.03. Keterbatasan Penelitian  

Kepercayaan diri ASN dalam berinteraksi sosial dalam penelitian ini hanya 

di Kecamatan Sumowono, sehingga perlu adanya implementasi pada tataran 

yang lebih luas. Penelitian ini hanya mengambil subjek ASN dalam bidang yang 

berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga perlu adanya 

penelitian dalam bidang-bidang lain.  


